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Fenerbahçe dün Ânkarada
Ordu takımmı 4-2 yendi

Diinkü maçta Turgay ile
B- Ali, Niyazi ve Avni ile
çarpışarak sakatlandılar

\nK«ra 29 (Telefonla) — i.emımızde
buiunan Fenerbahçe fuıbol takımı ıkm-
ci karsılasmasını bugun 19 Mayiî st<a-
dında çok kalabalık bır sejırcı kutlesı
önunde Oruu takımımıza karsı yap-

Hakem Reşad Onenın ıdare eıtıgı bu
maca UMmlar su kadrolarla çıkmış-
lardır

F Bahçe: Şukru - Avni. Muzdad
(Necdet) - Gurkan, Tarık. M. All •
Ned.m Husameddm. Şeref, Lefter, Nı-
yazı

Ordu takmı Turgay - Rıdvan. Nedım -
Coşkun, Sehmuz, Rober - Vasıf. Saba-
haddın, B Alı, Mustafa, Burhan

Oyun hızlı bir sekılde başlamıştır
11 mci daklkada Lefterın hazırladlğı
blr akında sarı-lacıverdlller Nedimın
ayağından kazandıkiarı bır golle 1-0
galib duruma yuksçlmışlerdır Heroen
Lki dakıka sonra Sabahaddinden Bur-
hana, Burhandan da Aliye gelen topu
bu oyuncu gole tahvıl etrrustır. Bu gol-
den sonra Ordu takımı ağır basmağa
bsşlamışsa da çok geçmeden Fenerbah-
çe tekrar hâktnıyeti ele almıstır. 33
üncü dakıkada mudafaayı geçen Husa-
meddının guzel bır şutunu Turgay uça-
rak kurtararak blr gole manl olmustur
Devremn son sarııyelerinde Şerefın aya-
lından bır gol çıkaran Fenerbahçelüer
haftaymı 2-1 galıb bıtırmışlerdir

Ikıncı devreye Ordu takımı forvet
hattında tadıl&t yaparak çıkmıjtır (Sa-
bahaddın. Mustafa. Alı, Fikri. Burhan)
tertibındeki forvet 6 ncl daklkada Fe-
perbahçe kalesinde bır tehllke jarat-
rûış. Ahnin guzel bır sutunu Şukru
-tukemmel bır plonjonla kurtarmıştır
l f uncu dak'kada Avni ile çarpısan

(30 Ocak 1956)
Istanbulda Fransız (Hâlen tes)

lvatrosunda Austurya boks şam-
Myonu Peterhana'nın Mazlum ile
«rabere kalışının 31 lncl. İstan-
nulda Dolmabahçe stadında Aua-
urva futbol takımlanndan Adml-

ra'nın Erdcan (Turgay) - Nacl
\dnan - Musa, Muzaffer, Necmi,

Tsfendtrar Gündüz, Reha (Muh-
arl Koçl, M All (Orhan) dan mü

"eşekkll Galatasarayı 3-1 yenlşlnln
T ncl Ânkarada 19 mayı» stattında
ITugoslav Hajduk futbol takımının
*nk"iraa(lcüne 3-2 venlllşlnln 1 Inc'

Yıldönümûdor

Telefoto

Dıinkü nurçta F. Bahçeli Ne
oyundan çıkmi}-B Ali sakatlanarak

tır.

34 üncü dakikada Lefterın koseyi bu-
lan bır sutunu Turgay ayskla celmek
istemış ve tam bu esnada topa yetlsen
Nıyazı ile çarpışarak sakat'anmıştır
Turgay bu cakatlık neticesmde oyun-
dan çıknuş ve yerine Seyf 1 gırmistır'
Bu esnada çekılen bır korner atışında
Seref mukemmel bır kafa şutu ile Fe-
nerbahçenin üçüncu golunü çıkarmıs-
tır.

40 ıncı daklkada K Nedlmın kaleyi
bulan sutunu B. Nedım elle kesraıs. ve-
nlen penaltıyı Lefter gole çevırmlsür.

Tehdid edilen futbolcu
Londra 20 (a a ) — ökoçyalı futbol

culardan Jlmmy Wardaug'a dün gön-
derllen blr tehdit mektubunda. takı-
mmm yapacağı maçı Kaz&nmasına en
gel olmuı Utenmlş, aksl halde iklncl
çoeugunu da kay>edece£l bildinlmlş-
tlr Wardhaug'un Hllar admdakl kü
çük kızı 1954 yıltnda otomoblllnde bir
yastık altında bogulmus olarak bulun
muş Te ölümün hanel «artlar altında
ausu'e geldlgl tesbtt edllememlstl

İakoçya birincl llgl takımlanndan
Hearts'ın »ol lçl olan ovuncunun lki
çocugunü ve kansrm nmnsfaza lçln
polls tarafmdan tedblrler alınmıstır

| Hearta. dün Celtlc İle yaptığı karş'.Iaç
' -navı 1/1 berabere bltlrmlştlr
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CUMHURIYET Ankara - Istanbul

dim, Suat ile mücadelede
Oyunun b üııesme -sr'm dakıka ka-

la Burhan ılerl bır pası kovalıyarak
çektıgı sıkı bır şııtla Ordu takımımn
ık.ncl golunu yapmış ve maç da boyle-
ce Fe"prbahçenın 4-2 galıbl>etıle sona

Fencrbahçe bu gelıjınde, geçen sefer-
kılerle kıyaslanmı\acak derecede lyı
oyunlar çıkarmıştır

Besiktaş - Adalet
maçı yapılamadı

Llglerln devre arasmdan lstlfade edl
lerek Şeref Stadında yapılman ka-
rarlaştırılan Beşlktaş - Adalet hususi
futbol karşılaşması, havanın muhale-
fetl ve sahanın bozuk olması yüzün-
den yapılamamıytır

Ankara Spor Muharrirleri

Cemiyetinin kongresi
Ankara 29 (Telefonla) — Ankara

Spor muharrlrlerl Cemiyetinin seneltk
kongresl bugun yapılmıç ve yenl ldare
beyetl şu sekllde seçllmlşttr

Başkan" Havdar Ozaknıan Muiıa-
Slp Kejat Akkan Dmumı K&tlp- tTe-
mal Omay, Murakıplar Nlhat Ozer.
Muammer Olgaç Servet lengln, Meh-
med Sürenkok OsmanVjz

Dün Izmirde yaptığı ikiıtci
maçta G. Saray, Âltayı 5-1 yendi

Izmlr 29. (Telefonla) — Galatasaray
iklnci maçını bugun hakem Ali Bar-
çın ldareslnde Altavla vaptı

Sarı-kırmızılılar blrlncl devreyi 2-1

Liseler

güreş
maçları

Lİ!,e ve Teknlk Okullar arası güreş
musabakaları dun Fatlh gureş klubü
salonunda greko-romen still üzerin-
den \apılmıştır MuBabakalar şu şe-
tilde neticelenmlş'ir

52 kilo 1 — Ali Doğam (Kuleli), 2 —
Ersiu Eser (Deniz), 3 — All Tıldız
(Perfevni'val)

57 kllo 1 - özkan Şensoy (Tapı)
2 - Metln luzüner (Denlz), 3 — Gü-
nev KaBatura (Kabataş)

62 kllo 1 — Erol Ulku (Kabataş).
2 - Erol ÇetlnçoKer ıB Ticaret), 3 —
Sıtkı Flltbell lAnadolu)

67 kho 1 — Muzaı'er Ozdemlr (Ka-
batası 2 — Orhan Koseoglu (T Sa-
nat) 3 — Ahmed Vardar (Gazetecl-
llk O )

73 kilo- 1 — Metln Hassoy (Kuleli)
2 — Israall Erdoğan (Kabataş), 3 —
Mehmed Başaran fHa\d3rpasa)

16 Ll=e ve Teknlk okulun katıldıçı
bu musabakalar netlcesinde Kabataş
9 puanla birincl Kuleli Askerı Lisesl
6 puanla iklnci Denlz KolleJİ 4 puan
la üçüncü, Tapı Enstltüsu 3 puanla
dorduncu olmuşlardır

Fenerbahçe genç
takımı Alpulluda

4 - 2 galib
AlpulJu Şekerspor Gaiataj-ı

2-1 mağlûb etti

Alpullu 29. (Hususı) — Burada yapıl-
makta olan dortlü tumuvaya katılan
Fenerbahçe genç takımı bu gün llk
karşılaşmaaını Babaeskl karmasile yap
mıştır

Sahava- -Hallt fGünay) - Necml.
Yıldırım - Alâeddln, A\han. Tünav -
Mustafa Ka\a Flkret, Ag&.h» şeklinde
çıkan Sar:-laclvertll kuçukler »Hüse-
vın Mehmed, Ralf - Yaşar, Refik. Hu
»aml - Nevzat. Salm, Tolis Şükrü.
Hamdl» tertlblnde ovnayan Baba-
eskl karraaaını 4-2 yenmege muvaf-
fak olmuşlarrtır Gollerl 7 Daklkada
Flkret (F B ) 20 daklkada Mustafa
( F B ) , 41 Daki';ada Kaya <FB> 70.
Dakikada Salm ıBE) 79 Dakikada
Kaya ( F B ) 85 Daklkada Hamdl (BE )

Diğer karsılaşmada Alpullu - Galata
yl î - l maglûb ermtştlr Bu maçın ltlc
devresinl Galata 1-0 gallb bitlrmlştir

Yarın (bugun) kupa finâllnl Fener
bahçe İle Alpullu o-* nayacaklardır

lkincl devreyl 3-0 bltlrerek maçı S-l
kazandılar

Birincl devrenin 19 tıncu daklkasın
da K. All bir daklka sonra Kadrl 36
ncı daklkada Altaydan Orhan btrer gol
attılar Iklnd devrenin 26 ncı daklka
Binda Metln, blr dakika sonra K All
37 ncl daklkada Metln blrer gol at-
tılar

Galatasaraydan btlnaasa İsfendl-
yar. Metin, Yüksel çok muvaffak oldu

lar Altavdan Coşgun, Gönel, Bayram
lyi oynadılar

Takımlar1

G S Yüksel Kamll - Tayyar, Gü-
nay - Salm - Enver, Isfendlyar, Suad,
Metln, Kadrl. K All

Altav Akın, Kâmran - İlhami, Re-
şad - Mustafa - Cemll, Gönel. Orhan,
Kaya. Bayram Coşkun .

Kurtlar arasında bir kır koşusu

Federasyon Krosunu

F. Topuzlu Kazandt

Kızlararası basketbol maçlarında

Fenerbahçe, G. Sarayı
dün 48-16 mağlûb etti

Kızlar arası basketbol blrlnclllklerl-
ne dun sabah SPOT ve Sergi Saraymda
devam edllmiştlr

Hk müsabakada Emnivet sahava çık
madıgı içln Beşlktaş hükmen galib
sayılmıçtır İklncl maçı Fenerbah-
çe İle Galatasaray 05 namışlardır

Z Oztaş İle A Kayalın-n ldaresln-
dekl ovuna her lkl takım da blrer
teknlk faul alarak başlamışlardır Sü-
eda (F B) nln kaçırdığı eeza atışm-
dan sonra Perlhan (G S ) topu sepete
sokmuştur Vazlvet. oyun baslamadan
boylece 1-0 olmustur llk akını Gala
tasarav yapmış ve Perlhan vasıtaslle
ikl savı d«ha kazanmıştır Buna san-
la^vertltler Aytenln ceza atışmdan,
Sueda ile Guneş ln turnlkelerinden
kaydettlklerl savılarl» cevab vererek
ve öne geçmlşlerdlr

Daklkalar Uerledlkçe Fenerbahçell
kızlarm takım hallnde tertlpll bir o-
yun tutturmalanna mukabll Galata
sarayın durgtm ve şahst blr oyun oy

>•• •••••••••••»•••••••••

Basketbolda

yeni bir rekor:
•f Dün sabah Kadıkoy spor salo-"
"nunda yapılan genç küme Iatan-^
<.bul llg şampiyonası maçlarmda^
<• Fenerbahçe genç takımı Anadoluo
"hlsarı gençlerini 129-31 yenerek bir"
îsayı rekoru tesi» etmlştlr H>

<> Cskt rekor 110 İle 1954 senesln-o
«•de gene Fenerbahçe takımrna ald-'*

*̂dl Bu mUsabakada ayrıca ferdl re|^
,,korlar da kırılmıç ve Gündüz Er-
.kan 62 sayı yapmıştır

" Fekortmen Fenerhahçe «tençleri
]"ve skorlan su şeklldeydl
<. GUnduz Erkan (62) - Fahreddlni
<>(34) - Kahraman (7) - EldobranT
• (12) - Metln (5) - Engln (7) - Ne-T
Jzlh (0) - Atlllâ (2) T

»•»•••••••••••••••••••••

naması aradakl farktn açılmasmı ln-
taç etmlş ve devre 22-7 P Bahçe le-
hine bltmlşttr

iklncl devrede üst üste yaptığı akın
larda çok güzel savılar kavdeden sarı
lâcivertll k'zlar bllhassa Ayten, ve
Suhedanm lsabetll şütlerile maçı 48-16
şibi açık farka kazanmışlardır

Fenerbahçe -Ayten (25) - Deniz (0)
Güneş 15) - Se'a (2) - Inel (4) Sühe-
da (12ı - Güneş (0>

Gaıatasarav Perlhan (7) - Akgül
O - Avda (0ı - Güler (0) - Hatlce (5)
Nermln (2ı - Perlhan (0) Elenl (0).

GENÇLER SAMP1YOSASI
Dün Spor ve Sergl Saravında vapılan

gençler basketbol blrinclllk'prlnde all
nan teknlk netlceler şu seklldedlr.

Yeldeğlrmenl 44 — Vefa 42
Galatasarav 30 — Moda 27
Yeldegirmeni 53 — TüDelnpor 4S
Beykoz 39 — Kurtuluş 37
Saat 17 00 den sonra yapılacak olan

Beşlktaş - tstanbulspor, Anadoluhlsar
Şlşll karşılaşmaları tehlr edllmlştlr

Yurtda Lig Maçlarn
BURSADA

Bursa 29 (Telefonla) — BugOn ya-
pılması gereken üç maçın kar fırtı-
nası yüzunden ancak blr tanesl ta-
mamen ovnanabllmlştlr

Akınspor - Ivazpasayı (8-3) mağlûb
etmlşlerdlr Merinos - Idmanyurdu
maçı vanda kalmış, Güven - Demlr-
tae tehir olmuştur

Bursa ve Esklşehlr bolge atletlerl
arasında yapılan 10 km llk kros ko-
şuguntın ilk üç derecMtni Egkisehirll
atletler almışlsrdır

GİRESUNDA
Ottt»tln- 29 (Husn»i1 — Llg «n»ç!«-

rında Şafakspor takımı, Güneşspor ta
kımını 4-1 yenmeğe muvaffak olmuş-
tur

IZMIT'DE

Izmit 29 (Halûk Heklmoglu -blldlrt-
yor) — DUn yapılan Hereke Sümer
spor - İzmltspor maçını Herelıe Sü-
merspor 8-0 kazanarak blr gol rekoru
tesls etmlştlr

Kar fırtınasından dolavt bugunkü
maçlar tehlr edlldi Kâğıdsporun dâ-
vetllsl olarak şehrtmlze gelen DarUş-
şafaka vo'.eybol takımı bu gün Kagıd
spor İle karşılaştı ve maçı 3-2 kazan-
dı.

KATSER1DE
Kaysarl- 29 (Hususi) — Llg mt&a-

r»nda Fener Genellk Idmnn Turduna
3-2 Sümerspor Ercivesspora 1-0, Yol-
spor Karagucüne 2-1 gallp gelmlşler
dlr

(BJK) 25 316 4 — Lambfofis (BS)
25 40, 5 — Enver Onel (BJK)' 26 11
6 — Nurı Oksuzal ıTekel) 26 1»

Puan 'a^nıfmae Beşıktcs lf̂  puanla.
bırıncı Şışh 24 puanla ıkıncı Galata-'
saray 31 puanla uçuncu Adalar 44
puanla aorduncu olmus'ardır '.

ÖMER BESİM.

Federasyon koşusunda
Atleuzm Ajanlığmın tertıb ettığı | dek (KG) 24 57 8T3 — Ihsa»

Kros Komtu-ı dun Buyukadada yapıldı
Kızlar, 4 uncu. 3 uncu ve bırıncı ka-

tegorı atletlerı bırbırlerı ile koşuşu
verdüer O karlı havada herkes mangal
başında ıken biz. 8 40 vapuru ile Bu-
yukadaya gıdıverdık

Ek koşu 10 da. buyuklerın musaba-
kası ise 11 de basiadı Atletlerm hepsi
hazır ıken bana su haberı verdıler
«Avavorgıa manastırı cıvarında kurtlar
\armış Hattâ avcılar, ava çıkıjorlar-
mış1

Dedım ki, b^jn gıbi Vurdları kımse
<!)çmez, nıtekım dort kategorı atlet'erı
koştular Hıç bır kaza da olmadan mu-
«baknlar şojle bıttı
e-bahçeş —ıkUçn n.ıo ty h MG —

Kızlar (1500 metrel

1 — Yuksel Gokçe ıGSl 7 33 6 2 —
Seni\e Camcıoğlu ıFBt 7 5 4, 3 — As-
pasya Mına (BS) 8 15

4. kume (1500 metre)"

1 — Aleko Pavlıdıi (BS) 5 28 6, 2 —
Yurdakul Orgele ıFB> 5 28 6, 3 - NJÇ-
yos (Kurtuîus) 5 36 2

3 kume (6000 metre)"
1 — Hasan Yapağiı (BJK) 2158 6,

2 — Bilgı Denel (BJK) 22 58 6. 3 —
Tuna Ozgunnu (BJK) 23 01

Puan tasmfınde Beşıktas 6 puanla
binncı olmustur

Bırınci kume (7500 metre) •
1 — Feridun Topuzlu (GS) 24 44

- yenl parkur rekoru - . 2 — Yusuf El-

1̂1 • Tnrııırr nrmınnı 11 tn I%A vm PVM ınuju <Q.

j Yeni bir gol 1
1 rekoru |
I Kır':lareU 29 (Gungor Gonenç |
| blldlrlvorı — Bujun şehrl-nlzde ve |
Z nl blr col rekoru k'rı'mıştır Genc I
; ler Birllğl — Gune'spor karşılaş- |
= masını Gençler Blrlıgl 24-0 kazan- |
l -nışdır |
| DlŞer maçlarda Rlze — Babaeskl J
| Oençllgi. Alpuüu Sekerspor - Ba- İ
| -akBporu 3-0 mağlûb etmlşlerdlr I

Orfaokullar atietizm
müsabakaiarı

İstaîibul ortaokuuar arası kapalı sa-
lon atletizm müsabakaiarı dün saat 15
te Kadıköy halk ejltlm merkezl salo
nunda vapılmıştır

19 ortaokulun 114 atletle katıldığı
müsabakalann teknlk netlcelerl şöy-
ledlr

Yuksek atlama*
1 — Hulûsl Meydanlı (Denlz assubay

okulu) 1 60, 2 — Sabahaddln Çakar-
can (Atatürk orta) 1 50, 3 — Muam-
mer Derinöz (Galatasara>) 1 50,

Gulle atma
1 — Behlül Keskln (Kadıkov orta)

13 05 2 — Günav Esln (Gelenbevl or-
ta) 12 09. 3 — Demlray Erül (Haydar
paşa orta) 11 99,

Durarak atlama*
1 — Gunay Kuçükersin (Gelenbevl

orta) 2 83 2 — Osman Kara (Haydar-
paşı orta) 2 64 3 — Halid Tankut
(Vefa orta) 2 59

Bu uç derece Istanbul orta okullan
rekorudur

Okullar arası takım tasnlfl
1 — Denlz assubay olcuıu »2 puân,
2 T- Gelenbevl orta 11 puan. 3 —

Haydarpaşa orta 11 puan, 4 — Galata
saray orta 8 puan, 5 — Vefa orta 7
puan. 6 — Kadıköv orta 6 puan
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TtRKtYE KREDÎ
BAMKASI nn

müracaat ediniıf

İRATLI - SİGORTALI - İKRAMİYELI
TASARRUF HESAPLARI

Banka gişelerinden tafsilâtlı bröşür isteyiniz

GENEL SIGÛRTA

Orijinal Boyut : 4 * 10 cm


